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Θέμα 4
ο
 : Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου Γεωργοβίτσα Δημήτριου για την άσκηση ή όχι 

ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 228/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας, μετά από 

αγωγή της Γεωργίας Πάτσα. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 23/11/2015, ώρα 17:00 

(5:00μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 11743/19-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόριος Καλαγιάς λόγω της δικαιολογημένης απουσίας 

του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής κου Αντώνη Γκουντάρα. 

 

Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω πέντε (7) μέλη:  

Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος  

Απόντες 
6. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας 

Ιωάννης. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:  

 

Θέμα 4
ο
 : Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου Γεωργοβίτσα Δημήτριου για την άσκηση ή όχι 

ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 228/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας, μετά από 

αγωγή της Γεωργίας Πάτσα. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης 

Μπουρνάκας, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Στις 28-11-2014 κοινοποιήθηκε στο δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 486/2014 αγωγή της Πάτσα Γεωργίας 

κατά του Δήμου Αγιάς, η οποία συζητήθηκε στις 26-6-2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας. Με την 

ανωτέρω αγωγή η ενάγουσα ζητούσε να της καταβάλλει ο Δήμος μας ποσό 5.500,00 Ευρώ για υπηρεσίες 

υποστήριξης για την υποβολή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα 

«Θεσσαλία-Στερεάς Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013. 
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Με την υπ’ αριθμ.95/2015(ΑΔΑ: 6Υ10Ω6Ι-3ΓΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε η εντολή και 

πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Γεωργοβίτσα Δημήτριο να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο μας στη 

συζήτησή της. 

 

Την 4-11-2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπ’ αριθμ.228/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας, 

σύμφωνα με την οποία ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 5.500,00 ευρώ. 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ιγ’ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων. Η διάταξη δε του άρθρου 

72 παρ.2 του ν. 3852/2010 ορίζει ότι απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου 

 

Με την υπαριθμ.163/2015(ΑΔΑ: 6ΟΞΗΩ6Ι-ΔΝ1) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου ανατέθηκε 

στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Δημήτριο Γεωργοβίτσα η παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ενδίκου 

μέσου του Δήμου κατά της ανωτέρω απόφασης. Σύμφωνα δε με την προαναφερόμενη απόφαση κατατέθηκε 

στο Δήμο μας η με αριθμό πρωτ. 11735/19-11-2015 γνωμοδότηση του ανωτέρω δικηγόρου, το περιεχόμενο 

της οποίας έχει ως εξής:  

«Με τη με αριθμό 163/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, μου ανατέθηκε να 

γνωμοδοτήσω περί της ασκήσεως ή μη εφέσεως στην εκδοθείσα με αρ. 228/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Λάρισας, που εκδόθηκε κατά τη Τακτική διαδικασία και αφορούσε Αγωγή χρέους εναντίον του Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Αγιάς», που εδρεύει στην Αγιά Λάρισας και εκπροσωπείται 

νόμιμα, για οφειλή 5.500 Ευρώ και ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα :  

Η Πάτσα Γεωργία ος άσκησε εναντίον του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος 

Αγιάς», που εδρεύει στην Αγιά Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα, την με αρ. εκθ. καταθ. 486/2014 Αγωγή 

Χρέους της στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, σύμφωνα με την οποία ζητούσε να της καταβληθεί συνολικά το ποσό 

των 5.500 Ευρώ, για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υποβολή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

έργων στο Επιχειρηματικό πρόγραμμα ≪Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος 2007-2013≫, με σκοπό ο 

Δήμος Αγιάς να αξιοποιήσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία του κοινοτικού Πλαισίου και του Εθνικού σκέλους 

του ΠΔΕ.  

Ο Δήμος Αγιάς παραστάθηκε στη δικάσιμο, που είχε οριστεί την 26η Ιουνίου 2015 και πρότεινε τους βάσιμους 

ισχυρισμούς του, όπως εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο Δικηγόρο, καταθέτοντας προτάσεις με όλα τα 

σχετικά έγγραφα και εκδόθηκε η με αρ. 228/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας, η οποία έκανε δεκτή 

την ως άνω αγωγή για το αιτούμενο ποσό των 5.500 Ευρώ πλέον τόκων από της επομένης της κοινοποιήσεως 

της αγωγής και όχι από τις 11-11-2013 που ζητούσε η αντίδικος .  

Η συγκεκριμένη απόφαση κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς στις 4-11-2015 προς γνώση του και για τις νόμιμες 

συνέπειες, όπως διαφαίνεται και απ’ τη σημείωση του δικαστικού επιμελητή.  

Επειδή θεωρώ ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει η ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής και 

επομένως δεν υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να δικαιωθεί ο Δήμος σε περίπτωση άσκησης έφεσης, καθόσον η 

ενάγουσα εκτέλεσε τις υποχρεώσεις της που απέρρεαν από το από 30-4-2013 έγγραφο συμφωνητικό που 

υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και της ενάγουσας, κατόπιν της με αριθμό 53/2013 απόφασης του Δημάρχου 

Αγιάς περί απευθείας ανάθεσης στην ενάγουσα της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υποβολή 

προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» και της χορηγήθηκε μάλιστα από την αρμόδια δημοτική επιτροπή 

στις 8-10-2013 βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας της και συνεπώς καλώς εξέδωσε το με αριθμό 

111/10-10-2013 Τ.Π.Υ. ενώ αντιθέτως η άσκηση εφέσεως θα επιβαρύνει τον δήμο με επιπλέον τόκους και 

δικαστικές δαπάνες.  

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή δυνάμει του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 παρ. 1 εδ. ιγ’ και ιδ’ αποφασίζει για 

την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων και αποφασίζει για το δικαστικό 

συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 

έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται ύστερα 

από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.  

Συνεπώς σύμφωνα με όλα όσα προαναφέρθηκαν ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει το 

ένδικο μέσο της εφέσεως κατά της εκδοθείσας με αρ. 228/2015 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λάρισας». 

 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της γνωμοδότησης προτείνω να κάνουμε αποδεκτή την ανωτέρω γνωμοδότηση 

και να μη ασκηθεί έφεση κατά της υπαριθμ.228/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας». 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  

- την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παραγ.1 περ. ιγ, ιε και παραγ. 2 του Ν. 3852/2010, 

- την  υπ’ αριθμ. 228/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας, 

- την υπ’ αριθμ 163/2015(ΑΔΑ: 6ΟΞΗΩ6Ι-ΔΝ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 

228/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας, μετά από αγωγή της Γεωργίας Πάτσα», 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11735/19-11-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου Γεωργοβίτσα Δημητρίου, 

- το γεγονός ότι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλαγιάς Γρηγόριος δήλωσε “παρών”, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Να κάνει δεκτή την με αριθμό πρωτοκόλλου 11735/19-11-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου 

Γεωργοβίτσα Δημητρίου (ΑΦΜ: 026882356),όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Β. Να μην ασκήσει κανένα ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθμ. 228/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Λάρισας σύμφωνα με τους λόγους της προαναφερόμενης γνωμοδότησης.  

 

Ψήφισε «παρών» και μειοψήφισε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλαγιάς Γρηγόριος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 169/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Αντιπρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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